
 

 

KIERTEITYSKONE‐INFO 
 
Kierteityskone, yrityksenne tuottavin kone? 
 
Erityisesti paineilmakeventeisten kierteityskoneiden erityispiirteenä on hyvin kevyt paikoitettavuus ja karan 
liikuteltavuus, niiden käyttö on vaivatonta ja miellyttävää. Kevyen liikkuvuuden ja yhdensuuntaisuusvarren 
ansiosta kierretappi keskittyy herkästi ja tarkasti reiän suulle ja on yhdensuuntainen kierteitettävän reiän 
kanssa, lisäksi voidaan välttyä kierretappien katkeamiselta ja myös kierretappien käyttöikä pitenee. 
Lisäksi ‐ eri lailla kuin jäykempikairaisella työstökoneella ‐ kierteityskoneen kara pyrkii seuraamaan 
kierteitettävän reiän suuntaa. Nämä ovat tärkeitä edellytyksiä laadukkaalle kierteitykselle. 
Kierteityskoneissa on pikavaihtoistukka, jossa käytetään Bilz‐järjestelmän mukaisia kierretapin pitimiä, sekä 
adapterilla varustettua poraistukkaa. Jos on tarvetta tehdä kulmakierteitystä, moottoripidikkeen saa myös 
kääntyvänä. 
 
KÄYTTÖALUEITA JA HYÖTYJÄ 
 
Selviä sovelluskohteita ovat erillisvaiheena tehtävät kierteitykset, jotka liittyvät sellaisiin reiäntekovaiheisiin 
kuten laserleikkaus, lävistys levytyökeskuksella, lävistyskoneella tai epäkeskopuristimella jne. Helposti 
siirrettävän kierteityskoneen avulla kierteitys on mahdollista tehdä näiden koneiden yhteydessä 
sivukonetyönä ja siten säästää kustannuksia ja nopeuttaa läpimenoa. 
Lukumäärältään eniten kierteityskoneita on erilaisten työstökoneiden kuten porakoneiden, jyrsinkoneiden 
ja avarruskoneiden apukoneina. Syynä valintaan on ollut kierteityskoneiden käytön keveys, joustavuus, 
siirtonopeus, nopeutunut työkierto ja sitä kautta syntyneet kustannussäästöt. Jos kierteityskoneella 
tehtävää kierteitystä verrataan vaikkapa säteisporakoneella tehtävään, on selvää, että karan siirtäminen 
reiältä reiälle on nopeampaa ja kevyempää kuin mitä se olisi säteisporakoneella. 
Kierteityksen ohella kierteityskone soveltuu moneen muuhun tehtävään, esim. pintakäsittelyn jälkeiseen 
kierteen avaukseen. Usein on järkevää kierteittää vasta pintakäsittelyn jälkeen ja siten säästää yksi 
työvaihe. Poraistukkaan kiinnitettävillä työkaluilla voidaan tehdä jäysteenpoisto‐tyyppisiä tehtäviä, 
viisteittää, viimeistellä reikiä jne. Kierteityskonetta voi soveltaa vaikkapa momenttimutterivääntimenä ja 
varsisto soveltuu tarvittaessa keventimeksi muillekin työkaluille. 
Yleinen ja joustava tapa on kiinnittää kierteityskone pyörillä varustetulle pöydälle, jossa on helposti 
siirrettäviä vasteita työkappaleen pyörähdyksen estämiseksi. Pöytä voidaan sitten helposti siirtää sinne, 
missä sitä kulloinkin tarvitaan. Kierteitettävä kappale/kappaleet voivat olla joko pöydän päällä tai sen 
ulkopuolella: lattialla alustallaan tai pääkoneella samassa kiinnittimessä, jossa alkureiätkin on tehty. Kun 
toimiva "kierteitysasema" työkaluineen on aina valmiina, voidaan pienet ja isot sarjat kierteittää 
välittömästi, jolloin säästyy aikaa työkalujen etsimiseltä ja asetuksien teolta! 
  

Joustavuus 
 
Paras ratkaisu joustavuuden kannalta on kiinnittää kierteityskone tukevaan vaunuun, jossa on lukittavat 
pyörät alla, jolloin kierteittää voidaan pöydän kannella, tai kävellä vaunun kanssa pitkän palkin vieressä 
(koneet saa myös vaakaan ja pystyyn kierteittävällä moottorin pidikkeellä) ja tehdä kierteitä vaunusta 
palkkiin tai tehdä kierteet vaunusta samalla kiinnityksellä missä alku reiätkin on tehty, esim. sätkärin pöytä. 
Kaikenlaiset kierteitykset, viisteitykset ja kierteiden avaukset, esim. pintakäsittelyn jälkeen ovat koneiden 
pääsovelluskohteita, mutta kierteityskonetta voidaan käyttää myös kevyeen poraamiseen, ruuvin vääntöön 
jne. Bilz pikavaihtoistukan ansiosta työkalujen vaihdot ovat salaman nopeita tehdä, koneeseen saa myös 
poraistukan samalla kiinnityksellä kuin kierretapinpitimetkin. Kierteityskoneet maksavat itsensä nopeasti 
takaisin ja ne ovat joustavasti muunnettavissa eri vaatimuksien ja olosuhteiden mukaisiksi. Kierteityskoneet 



eivät vaadi kovin suuria sarjoja, jotta niiden hankinta säätää kuluja, on helppo ja nopea tehdä muutaman 
kappaleen sarja, kun kierteityspaikka työkaluineen on aina valmiina. Ei mene aikaa, työkalujen etsimiseen, 
kiinnityksiin ja asetuksiin. Hydraulista kierteityskonetta harkitseville: hydraulisilla kierteityskoneilla ei voi 
kierteittää kuin vain suhteellisien pienikokoisia kappaleita, ne ovat kalliita hankkia, eikä niitä voi siirrellä 
joustavasti, jolloin kaikki kappaleet täytyy tuoda koneelle, lisäksi ne vaativat huoltoa. 
 
Tarkkuus ja herkkyys 
 
Yhdensuuntaisuusvarsisto (pitää karan aina suorassa), sekä kaasu- tai ilmasylinterillä toteutettu kevennys 
takaavat sen, että kierretappi on helppo ja herkkä paikottaa reiän suulle. Kierretappi lähtee seuraamaan 
alkureiän suuntaa ja varren joustavuuden takia kierteen laatu on aina optimaalinen. 
 
Markkinoiden nopein kone 
 
Yhdensuuntaisuusvarsistojen käyttövarmuus ja tarkkuus, sekä moottoreiden ominaisuudet ovat 
markkinoiden parhaat, esimerkiksi M12 kierre 850 rpm nopeudella. Kierteityskoneen valinnassa tärkein asia 
on maksimaalinen kierrosluku ja sillä saavutettu maksimi kierre. Jos esimerkiksi tehdään päivä töitä 850 
rpm nopeudella niin karkeasti ottaen 300 rpm nopeudella samaan työhön kuluu kolme päivää.  
 
Ei katkenneita kierretappeja 
 
Valitettavasti kalliit tuotantokatkokset ja pilalle menneet kappaleet katkenneista kierretapeista johtuen 
ovat liian yleisiä käytettäessä kierteen tekoon CNC-koneita tai ”käsin” kierteitettäessä pistooli mallisilla 
koneilla. SL-kierteityskoneissa käytetään säädettävällä momentilla varustettuja kierretapinpitimiä ja lisäksi 
kun kierretappi on varresta johtuen aina suorassa niin tapin katkeamisen mahdollisuus on lähes olematon. 
Yhdensuuntaisuusvarren ansiosta myös kierretappien käyttöikä pitenee! 
 
Ergonomia 
 
Kierteityskoneen varsi on varustettu säädettävällä kevennyksellä, jolloin varsi voidaan säätää niin, että se 
kannattelee itse itsensä, jolloin käyttäjän ei tarvitse kannatella vartta tai moottoria, lisäksi varsi vastaan 
ottaa kierteityksessä syntyvän vääntömomentin ja siitä johtuen ne eivät aiheuta käyttäjälleen minkäänlaisia 
rasituksia. Kaikki mallit on suunniteltu, sekä vasen että oikeakätisten käytettäviksi. Valikoimissa on myös 
varsia, joilla voidaan kierteittää pöytätasolta myös lattialle. Yleinen tapa on sijoittaa kierteityskone 
siirrettävän vaunun päälle, jolloin voidaan kierteittää esimerkiksi suoraan pöydälle, jossa alkureikä on tehty, 
ei enää raskaita kappaleiden siirtoja. 
 
RD äänenvaimennin 
 
Powertools ilmamoottoreissa on hyvä äänenvaimennus, joka on jatkuvan tuotekehityksen alla. 
Tuotekehityksen viimeisin aikaansaannos on RD-moottori (Reduced Decibel). Lisäksi kaikkien moottoreiden 
käyttö on turvallista, koska öljyinen poistoilma kulkee suodattimen läpi. 
 
Laatu 
 
SL kierteityskoneet on valmistettu kokonaan Ruotsissa laadukkaista komponenteista, Powertools valmistaa 
itse myös koneissa käytettävät moottorit. SL kierteityskoneiden käyttöikä on 15- jopa 30-vuotta. 
Asiakkaiden kertoman mukaan markkinoilla olevat aasialaiset koneet ovat rikkoutuneet jopa kolmen 
kuukauden käytön jälkeen. Markkinoilla myydään "Itävaltalaisia" ja "Saksalaisia" kierteityskoneita 
edullisesti, mutta ne on valmistuttu Kiinassa. Kierteityskoneet ovat lisäksi käytännöllisesti katsoen lähes 
huoltovapaita. 
 



Takuu, varaosat ja huolto 
 
Koneilla on vuoden takuu. kaikki varaosat toimitamme varastosta ja asiantunteva huoltomme palvelee 
nopeasti. 


